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Nye eksempeloppgaver er klare 
 

Nye eksempeloppgaver 

Endelig er vi ferdige med nye eksempeloppgaver til lytte- og leseprøven. Samtidig er nettsidene til 

Kompetanse Norge revidert, og vi har lagt ut mer informasjon om hvordan prøven er lagt opp. 

Vi har hatt en full revisjon av eksempeloppgavene, og alle oppgavene er byttet ut. Alle finnes på både 

bokmål og nynorsk, og som før kan man velge målform når man starter prøven/eksempelbolken. 

 

 

 

Bolker med eksempeloppgaver i hvert format 

Antall eksempeloppgaver er omtrent som før, men oppgavene er organisert på en ny måte. I stedet 

for å ha hele eksempelprøver på hvert nivå, viser vi hvilke formater som finnes på hvert nivå og vi har 

bolker med eksempeloppgaver innen hver oppgavetype.  

 

Vi håper at det nå blir lettere å få en oversikt over innholdet og oppbyggingen av prøven. Man kan 

også se at prøven er organisert etter oppgaveformat, og at mange formater inneholde oppgaver på 

to nivåer. Det er derfor det er lette og vanskelige oppgaver gjennom hele prøven. 

Øverst på siden for hvert nivå, er det også en nedtrekks-meny der man kan se hvordan hele prøven 

er bygd opp, og lese mer om nivået.  
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De nye bolkene er mye kortere enn de gamle prøvene, og dette vil gjøre det lettere for elevene å 

prøve dem, og for lærerne å demonstrere. Man trenger heller ikke gå gjennom en hel prøve, hvis 

man bare er interessert i én oppgavetype.  

Som kjent er lytte- og leseprøven delvis adaptiv. Dette har vi ikke klart å få inn i eksempelprøven. De 

gamle eksempelprøvene har dermed gitt et litt feil inntrykk. Med de nye bolkene ser man straks at 

dette ikke er en ekte prøve. Lærere får heller ikke inntrykk av at eksempeloppgavene kan brukes til å 

nivåplassere elever (noe som aldri har vært meningen).  

 

De nye oppgavene 

Piloterte lytte- og leseoppgaver er en knapp og kostbar ressurs. Vi har derfor alltid ment at de beste 

oppgavene må brukes i de ekte prøvene. De nye eksempeloppgavene er bedre enn de gamle – flere 

av dem er pilotert, og flere måler på riktig nivå. Det vil likevel være noen eksempeloppgaver som ikke 

måler like godt som de som brukes i reell prøve. 

Nye format/oppgavetyper 

I løpet av den tiden vi har hatt digitale prøver har vi oppdaget at noen oppgavetyper ikke er så gode 

som vi gjerne ville ha dem, og at noen deler av rammeverket bør dekkes bedre. Vi vil derfor bytte ut 

noen oppgavetyper med nye. Disse vil bli pilotert og presentert på eksempelsidene før de kommer i 

en reell prøve.  

Skal ut: 
1. Lytt, «Flytt avsnitt» - Dette er et B1-format der kandidatene har fått høre om en travel dag, 

og så skal flytte gjøremålene i rett rekkefølge. 

2. Lytt, «Hva skjer lokalt» - dette er en luke-oppgave på B1 som består av en lang tekst om noe 

som skjer i nærmiljøet. Kandidatene skal åpne flere luker og velge rett svar. 

3. Les, «Klikk på synonym» på B2-nivå  

Skal inn: 

1. Lytt, «Matching – B1-format der kandidatene får høre fire små monologer og skal svare på 

samme spørsmål om alle fire. Svar avgis ved å klikke på en luke og velge blant seks korte 

alternativ. 

2. Lytt, «Samtale med to spørsmål» - B1-B2-format som består av en litt lengre samtale. 

Kandidaten svarer på to spørsmål til hver samtale. 

3. Les, «Tekstbinding» - B1-format der kandidatene skal velge mellom flere enkeltord eller 

setningsdeler og finne det som passer inn i teksten. 

4. Les, «Meningsytring,» - B1-B2-format som består av litt lengre tekster der noen uttrykker en 

mening om en sak. 

Adaptive eksempelprøver 

Vi har stor forståelse for at elever og lærere ønsker å se hvordan en adaptiv prøve ser ut. Samtidig er 

dette en veldig stor oppgave for oss. For det første er det mange oppgaver i hver prøve (80 

lytteoppgaver og 80 leseoppgaver). Dessuten må oppgavene i de tre forprøvene (som penser 

kandidatene over på rett hovedprøve) være av god nok kvalitet til at kandidatene havner på rett nivå.  
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Alle oppgaver som brukes som eksempler blir kjent, og kan derfor ikke brukes i ekte prøve. Vi har nå 

ca. 150 eksempeloppgaver ute. Adaptive eksempelprøver vil stjele enda flere oppgaver og enda flere 

tegninger fra de ekte prøvene. 

Likevel jobber vi nå med å lage en adaptiv eksempelprøve i lesing. Lytteprøven går videre av seg selv, 

og kandidatene merker ikke noe til adaptiviteten. Men for leseprøven er situasjonen en annen: 

Kandidatene må selv klikke seg videre fra forprøve til forprøve og hovedprøve, og dette er det en 

fordel at man forstår på forhånd.  

Lykke til med å bruke de nye eksempeloppgavene. Vi håper dere får glede av dem. Vi anbefaler alle 

som skal ta en prøve, om å sjekke eksempelsidene et par uker før, for å se om det eventuelt har 

kommet nye oppgavetyper inn i prøven. 

 

Hilsen 

Seksjon for Norskprøver 

Kompetanse Norge 


